
 

O papel dos bancos de investimento na economia brasileira 

entre 1966 e 1979 

 
Rafael Antonio Anicio Pereira 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O papel dos bancos de investimento na economia brasileira entre 1966 e 1979 

 

 

1 

O papel dos bancos de investimento na economia brasileira entre 1966 

e 1979 
Rafael Antonio Anicio Pereira1 

  

 

Resumo 

Regulamentados em 1966 e em operação durante os governos militares, os bancos de 

investimento foram instituições financeiras privadas encarregadas de dinamizar o mercado de 

crédito de longo prazo e o mercado acionário no Brasil. Considerando a relevância da história dos 

bancos de investimento para o debate sobre o desenvolvimento do mercado de títulos de longo 

prazo no Brasil, este artigo tem como objetivo discutir o contexto macroeconômico em que eles 

surgiram, resgatar e apresentar dados referentes à atuação que eles tiveram entre os anos de 1966 

e 1979 e fazer uma análise crítica da literatura econômica que trata deste tema. 
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Abstract 

Regulated in 1966 and in operation during the military governments, investment banks were 

private financial institutions charged with boosting the long-term credit market and the stock 

market in Brazil. Considering the relevance of the history of investment banks to the debate on 

the development of the long-term bond market in Brazil, this article aims to discuss the 

macroeconomic context in which they emerged, to retrieve and present data regarding the 

performance they had between the period between 1966 and 1979 and to make a critical analysis 

of the economic literature that deals with this theme. 
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1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da Universidade de São 

Paulo. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O papel dos bancos de investimento na economia brasileira entre 1966 e 1979 

 

 

2 

Dentre os obstáculos ao crescimento da economia brasileira, a escassez de crédito 

de longo prazo para formação de capital é um dos mais mencionados.  No início da década 

de 1960, a dificuldade do sistema financeiro brasileiroem dar suporte à expansão da 

economia brasileira era considerada uma das causas da desaceleração do crescimento e 

aumento da taxa de inflação. Fazendo uma análise estrutural, Montoro Filho (1982) 

afirma que a continuidade do processo de substituição de importações em setores de bens 

de consumo duráveis e bens de capital demandava ainda mais do que o sistema financeiro 

tinha capacidade de oferecer.  

Visando alterar este quadro, o governo militar realizou reformas que alteraram as 

características do sistema financeiro. No bojo destas reformas surgiram os bancos de 

investimento (BIs), instituições que seriam responsáveis por dinamizar o mercado de 

crédito de longo prazo e o mercado acionário, eram considerados pelos seus idealizadores 

como as estrelas das reformas de 1964-1965(STUDART, 1995). Apesar da importância 

do papel atribuído aos BIs, ainda existe espaço na literatura econômica para aprofundara 

análise da atuação dessas instituições e das dificuldades que elas tiveram para cumprir os 

seus objetivos, a qual é o principal objetivo principal deste artigo.  

 Este artigo está dividido em três seções principais e mais uma final separada para 

as conclusões. Na seção 1 será feita uma breve discussão a respeito da situação da 

economia brasileira nos anos que antecederam o surgimento dos BIs e o papel que as 

autoridades atribuíram a essas instituições. Na seção 2, são apresentados dados contábeis 

agregados que, em conjunto com outras informações, mostram como os o BIs operaram 

entre 1966 e 1979. Na seção 3, é feita uma análise crítica das interpretações feitas a 

respeito do nível de desempenho dos BIs ao longo do período estudado. Após estas três 

seções, são apresentadas as conclusões, que embora sejam circunscritas ao período 

histórico delimitado, também apontam lições de política econômica que podem ser 

depreendidas deste estudo, aprofundadas e, eventualmente, aplicadas na análise de outros 

casos.  

 

 

Contexto macroeconômico e surgimento dos bancos de investimento 

 

No início da década de 1960, a economia brasileira passou por uma crise que 

combinava altos índices de inflação e forte desaceleração do crescimento. Dentre os 
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possíveis diagnósticos para este cenário de estagflação, um deles se baseava nas restrições 

de financiamento de médio e longo prazo. Por um lado, o setor financeiro não havia 

acompanhado o desenvolvimento produtivo nos anos anteriores. Por outro lado, segundo 

Montoro Filho (1980), com o avanço do processo de substituição de importações, as 

oportunidades de crescimento ficavam cada vez mais concentradas em setores de bens 

duráveis e de capital, os quais apresentavam maior relação capital produto e maior 

dependência de crédito com prazos maiores. 

Especificamente com relação ao mercado de crédito de longo prazo, com exceção 

de instituições financeiras públicas, como o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico (BNDE), praticamente não havia oferta privada em um volume considerável 

(ZINI JÚNIOR, 1982). Esta era a situação da economia brasileira em 1964, quando os 

militares tomaram o poder. Sob a liderança do Marechal Castelo Branco, Otávio Gouveia 

de Bulhões (Ministério da Fazenda) e Roberto Campos (Ministério do Planejamento) 

foram encarregados de estancar o processo inflacionário e fazer com que a atividade 

econômica voltasse a crescer.  

De acordo com Resende (1982), o diagnóstico dos líderes do governo na época se 

baseava na ideia de que a inflação tinha relação com o baixo nível de desenvolvimento 

do sistema financeiro. Na falta de um sistema de crédito robusto, a inflação de preços 

servia como alternativa para aumentar as margens de lucro e o capital próprio das 

empresas, servindo, dessa forma, como importante fonte de financiamento das suas 

inversões. Recursos públicos também eram usados com o propósito de compensar as 

deficiências do mercado no que diz respeito ao financiamento do investimento, fato que 

elevava ainda mais o déficit orçamentário do Estado e pressionava ainda mais a inflação. 

Ainda que o diagnóstico das causas da inflação não fosse o mais convencional, 

associado à teoria monetarista, as medidas anunciadas pela equipe do governo tinham 

características consideradas mais ortodoxas, no sentido de buscar a solução dos 

problemas através, por exemplo, da redução das despesas públicas e maior participação 

instituições privadas nas atividades financeiras. Havia expectativa de que uma maior 

liberdade às forças de mercado seria a base para a solução dos problemas que debilitavam 

a oferta do sistema financeiro nos segmentos de crédito de longo prazo.  

De acordo com Studart (1995), a visão do governo militar era de que políticas 

populistas teriam desorganizado o sistema financeiro. Nesta perspectiva, talvez o maior 

exemplo de intervenção estatal equivocada fosse a Lei da Usura. Criada na década de 

1930 e ainda em vigência no início do governo militar, ela proibia os bancos comerciais 
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de cobrarem taxas de juros nominais superiores a 12%. Em um cenário de inflação 

crescente, esta lei fazia com que o rendimento real das transações financeiras caísse, 

restringindo a capacidade das instituições financeiras de compensar os agentes 

poupadores e desestimulando a expansão da oferta nos mercados de crédito. Além da Lei 

da Usura, o mercado imobiliário, por exemplo, também era restrito em função dos limites 

impostos aos valores dos aluguéis. 

É possível resumir o raciocínio das autoridades de maneira simplificada 

associando o problema da inflação às deficiências do sistema financeiro, e relacionando 

as falhas deste sistema ao fato de os mecanismos de mercado estarem sendo distorcidos 

pela intervenção do Estado. De acordo com Studart (1995), havia também uma 

preocupação com o grau de eficiência das instituições financeiras, cujo principal 

determinante seria o nível de competição entre elas. Dessa forma, a fim de eliminar as 

distorções causadas pela intervenção do Estado e melhorar o funcionamento dos 

mercados de crédito e de capital, o sistema financeiro foi reformado em meio a 

implementação do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG). 

Uma das premissas adotadas nas reformas era de que a taxa de juros deveria ser 

positiva, a fim de estimular o crescimento do sistema. Para isso, a Lei da Usura foi extinta 

de forma a dar liberdade aos agentes para a formação da taxa de juros. Além disso, foi 

instituído o mecanismo de correção monetária, o qual indexaria o rendimento dos títulos 

públicos às taxas de inflação e que deveria ser estendido aos títulos privados logo em 

seguida. Em tese, a indexação seria capaz de neutralizar os efeitos deletérios da inflação 

sobre as transações financeiras, fazendo com que os agentes não recorressem à prática 

dos ágios2 como forma de se prevenir contra o risco de inflação e estimulando-os a formar 

uma poupança de longo prazo. 

No que diz respeito à questão da eficiência das instituições financeiras, uma maior 

abertura e atração do capital externo, inclusive por meio de desvalorização cambial, seria 

parte da política de estimulo à competição no setor financeiro (STUDART, 1995). Além 

disso, o sistema financeiro seria organizado de forma a aumentar o nível de especialização 

das instituições. Neste sentido, um dos principais objetivos das reformas da Lei Bancária 

(1964) e da Lei do Mercado de Capital (1965) foi a ordenação das instituições de acordo 

com uma escala ascendente de maturidades dos passivos e dos ativos, a qual resultaria 

em uma segmentação por nichos de atividade financeiras.  

                                                 
2 Esses ágios serviam como proteção dos agentes contra inflação, mas eram vistos como fonte de pressão 

sobre os custos financeiros das empresas e uma das causas da inflação. 
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Particularmente aos BIs foi atribuído o papel de captar e gerir fundos de longo 

prazo e se responsabilizar pelo financiamento da formação de capital e emissão de ações 

de empresas. Com a redução da inflação e das outras distorções no sistema financeiro, e 

com os estímulos à poupança gerados por taxas de juros positivas, a expectativa era de 

que os BIs fossem capazes de substituir a atuação do Estado e o próprio processo 

inflacionário como mecanismos de financiamento do investimento. A fim de verificar o 

verdadeiro papel desempenhado pelos BIs, serão apresentados dados sobre as operações 

realizadas por instituições no final da década de 1960 e ao longo da década de 1970. 

 

 

Os bancos de investimento brasileiros entre 1966 e 1979 

 

A origem dos BIs no Brasil é associada à Lei nº 4728, de 14 de julho de 1965, 

mais conhecida como Lei do Mercado de Capitais, a qual tem como objetivo disciplinar 

os mercados financeiros e de capitais e estabelecer medidas para o desenvolvimento deles. 

Dentre outras coisas, esta lei determina que, mediante autorização do Banco Central (BC), 

os BI eram impedidos de “receber depósitos à vista ou movimentáveis por cheque”, mas 

tinham permissão para “receber depósitos a prazo não inferior a um ano, não 

movimentáveis e com cláusula de correção monetária do seu valor” e “conceder 

empréstimos a prazo não inferior a um ano, com cláusula de correção monetária” 

(BRASIL, 1965). 

O BC, instituição responsável por regulamentar os BIs, baixou uma resolução em 

16 de fevereiro de 1966 que regulamentou e definiu o papel destas instituições. De acordo 

com a Resolução nº18, os BIs eram “instituições financeiras privadas, especializadas em 

operações de participação ou de financiamento, a prazos médio e longo, para  suprimento 

de capital fixo ou de movimento, mediante aplicação de recursos próprios e coleta, 

intermediação e aplicação de recursos de terceiros” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

1966, p. 1).Além de operações de crédito, também cabia aos BIs acompanhar as empresas 

e projetos financiados, realizar operações de bolsa e mercado de capitais e repassar 

empréstimos obtidos no exterior. 

Inicialmente, o capital mínimo para a criação de um BI correspondia à soma de 

cinco (5) bilhões de cruzeiro. Talvez em função da dificuldade para a formação deste 

montante de capital, o artigo VI da resolução nº 18 estabeleceu que sociedades de crédito, 

financiamento ou investimento (comumente chamadas de “financeiras”)com 
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disponibilidade de recursos poderiam mudar seu objetivo social e denominação e 

transformar-se em BIs. Em 1966, primeiro ano de funcionamento dos BIs, haviam seis 

instituições operando. 
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Tabela 1 - Balancete ajustado agregado dos Bancos de Investimento – Contas do Passivo (percentual do passivo total) – Dez-1966 / Out-1979

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1 Com certificado - 2,4 4,7 6,6 8,9 10,5 11,9 15,6 18,0 33,0 34,1 37,5 40,1 -

2 Sem certificado 0,9 6,5 12,9 16,3 25,4 28,2 24,6 26,4 21,6 13,3 11,3 11,6 10,9 -

3 TOTAL 0,9 8,8 17,7 22,9 34,3 38,8 36,5 42,0 39,7 46,2 45,4 49,1 51,0 51,7

4 45,8 58,3 39,9 35,0 21,7 16,2 8,3 1,8 0,4 0,1 0,0 0,0 - -

5 FINAME 6,0 4,6 4,2 3,7 3,4 4,1 3,5 3,2 2,8 5,0 6,4 7,2 7,7 7,0

6 FIPEME - - - - - - - 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 0,2 0,1

7 BNH - - - - - - - 2,9 3,3 3,3 2,3 2,0 1,1 0,8

8 PIS - - - - - - - 0,3 0,6 0,3 0,7 0,9 0,6 -

9 POC - - - - - - - - 0,4 0,9 0,7 0,8 1,1 2,6

10 Outros - - - - - - - - 0,1 0,0 0,6 1,8 2,6 4,4

11 TOTAL 6,0 4,6 4,2 3,7 3,4 4,1 3,5 6,9 8,0 10,3 11,5 13,7 13,3 14,9

12 Resolução n. 63 - 1,1 8,8 7,5 8,2 11,3 22,4 17,6 16,7 14,7 13,9 11,3 15,4 17,2

13 EXIMBANK - - - - - - - 0,6 0,8 1,0 0,8 1,3 0,4 0,4

14 TOTAL - 1,1 8,8 7,5 8,2 11,3 22,4 18,2 17,5 15,7 14,7 12,5 15,8 17,6

15 6,0 5,7 13,0 11,2 11,5 15,4 25,9 25,2 25,5 26,1 26,2 26,3 29,1 32,5

16 Liquidez - - - - - - - - 0,6 0,5 1,6 0,2 0,0 0,0

17 Outros - - - - - - 0,5 0,4 4,2 4,8 4,1 5,8 4,9 3,8

18 TOTAL - - - - - - 0,5 0,4 4,8 5,3 5,7 6,0 4,9 3,8

19 19,9 13,6 16,1 16,1 19,6 14,8 17,4 16,7 17,6 12,4 12,1 9,2 3,3 1,8

20 19,9 13,6 16,1 16,1 19,6 14,8 17,9 17,1 22,4 17,7 17,8 15,2 8,2 5,7

21 Capital realizado 17,1 10,8 8,7 11,0 9,2 8,3 6,1 6,7 6,0 5,0 4,1 3,9 3,4 3,9

22 Reservas e fundos 10,2 2,7 4,7 3,8 3,7 4,6 3,9 3,9 4,5 3,7 3,7 3,8 5,7 4,3

23 Saldo das contas de resultado - - - - - 1,9 1,4 3,3 1,7 1,3 2,8 1,8 2,6 1,9

24 TOTAL 27,3 13,5 13,4 14,8 12,9 14,8 11,4 13,9 12,2 9,9 10,6 9,5 11,7 10,1

222 795 1.535 2.608 3.664 5.543 9.017 11.931 12.218 13.462 13.291 14.376 14.436 14.178

TOTAL DE REPASSES

Banco Central

DEMAIS

TOTAL DE OUTRAS EXIGIBILIDADES

Recursos 

próprios

Final do período

Depósitos a 

prazo com 

correção 

monetária

Letras de câmbio de aceite próprio

Repasses de 

instituições no 

país

Repasses de 

instituições no 

exterior

Fonte: Boletins anuais do Banco Central do Brasil (1966-1979), elaboração própria

TOTAL GERAL (milhões de cruzeiros de jan. 1967)
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Nos primeiros anos, seguindo as práticas das financeiras que lhes deram origem, 

os primeiros BIs captaram recursos principalmente através dos aceites cambiais. Como 

apresentado na Tabela 1, em 1967, mais de 58% do passivo dos BIs está concentrado 

nesta conta. De acordo com a Resolução nº 18, as operações associadas a letras de câmbio 

com prazo de maturidade mínimo de um ano eram autorizadas por até três anos, mas essa 

determinação não foi mantida. Primeiramente através da Resolução nº 32 de 30 de julho 

1966 (poucos meses após a regulamentação dos BIs), a maturidade mínima de um ano 

dos títulos usados para captar recursos foi reduzida para seis meses. Posteriormente, por 

meio da Resolução nº 104 de 10 de dezembro de 1968, o prazo para que os BIs deixassem 

de fazer uso de letras cambiais foi estendido para 18 de fevereiro de 1972. 

Em tese, a redução nos prazos associada à resolução nº 32 satisfaria a busca por 

proteção dos agentes ofertantes de fundos emprestáveis contra o risco relacionado à 

imprevisibilidade da inflação no longo prazo. Neste sentido, a autorização dada aos BIs 

tornaria essas instituições mais capazes de captar recursos. Como pode ser visto na Tabela 

2, esse resultado esperado coincide com os dados, os quais mostram um salto no volume 

financeiro de letras de câmbio transacionadas e indicam a eficácia da mudança 

mencionada. Por outro lado, a liberdade para captar recursos de curto prazo contradisse 

os objetivos atribuídos aos BIs e estipulados pela resolução nº 18. 

Este problema relativo ao prazo de maturidade de captação de recursos não se 

resumiu às letras de câmbio. No mesmo dia 30 de julho de 1966, o Banco Central, através 

da resolução nº 31, também reduziu para seis meses o prazo mínimo para os depósitos a 

prazo feitos junto aos BIs. Desta forma, apesar da proibição do uso de letras de câmbio,as 

quais costumavam ter uma maturação de seis meses a um ano, e do uso crescente de 

depósitos a prazo, os ativos com prazos menores que um ano continuaram compondo 

grande parte do passivo destas instituições. Como os dados da tabela 1 demonstram, os 

depósitos a prazo sem certificado foram maiores do que aqueles com certificado até 

19743.Particularmente neste ano, os BIs tiveram ainda mais dificuldades para captar 

recursos, razão pela qual os fez buscar auxílio do BC. Como meio de solucionar o 

problema, o BC determinou um aumento das taxas de juros dos depósitos a prazo, 

estimulando o crescimento de sua demanda e elevando a participação deles no balanço 

dos BIs nos anos seguintes (NESS JÚNIOR, 1976).  

                                                 
3 De acordo com Tavares e Campo (1974, p. 59), em contraste com os depósitos com certificado, que têm 

prazo mínimo de um ano, depósitos a prazo sem certificado podem ser feitos com prazo de seis meses. 
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Dado o tamanho da poupança nacional no curto prazo, os títulos emitidos pelos 

BIs competiam com outros emitidos tanto por instituições financeiras, como também pelo 

governo. Neste caso das contas públicas, por exemplo, a tentativa de evitar a emissão de 

moeda fez com que o déficit fiscal já fosse totalmente financiado através da emissão de 

títulos já em 1966 (RESENDE, 1982). Como os dados da Tabela 2 demonstram, somente 

depois de 1971 que o montante de depósitos a prazo supera o volume de Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) transacionadas. Isto indica que a absorção 

destes títulos públicos refletiu na diminuição da demanda relativa pelos títulos emitidos 

pelos BIs. Outro “concorrente” dos BIs eram os depósitos de poupança. Com maturidade 

equivalente a três meses, esses recursos eram captados por bancos comerciais e 

direcionados em grande parte ao Sistema Financeiro de Habitação(BEHRENS, 1978). 

 

Tabela 2 - Saldos de dez instrumentos financeiros importantes, 1964-1980  

(bilhões de cruzeiros de 1964) 

À prazo Poupança

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1964 0,93 3,18 0,32 4,43 0,12 0,03 0,76 - 0,02 - 0,93 5,36

1965 0,95 4,03 0,38 5,36 0,14 0,04 0,82 0,23 0,02 0,00 1,25 6,61

1966 0,96 3,32 0,37 4,65 0,13 0,05 0,71 0,57 0,01 0,02 1,49 6,14

1967 0,94 3,97 0,67 5,58 0,22 0,08 0,98 0,79 0,01 0,09 2,17 7,75

1968 1,05 4,39 1,17 6,61 0,37 0,01 0,80 0,90 0,18 0,16 2,42 9,03

1969 1,16 4,87 1,33 7,36 0,45 0,15 0,92 1,27 0,20 0,26 3,25 10,61

1970 1,22 5,20 1,51 0,13 8,06 0,81 0,43 1,22 1,71 0,21 0,37 4,75 12,81

1971 1,31 5,68 2,32 0,59 9,90 1,45 0,63 1,59 1,77 0,23 0,48 6,15 16,05

1972 1,48 6,68 2,68 1,30 12,14 2,18 0,99 2,27 2,04 0,22 0,67 8,37 20,51

1973 1,65 7,80 3,51 1,75 14,71 2,60 1,42 2,89 2,10 0,33 0,66 10,00 24,71

1974 1,57 7,86 3,21 1,11 13,75 2,52 2,18 3,79 2,48 0,41 0,62 12,00 25,75

1975 1,67 7,98 3,00 2,01 14,66 2,94 2,97 4,36 3,24 0,74 0,48 14,73 29,39

1976 1,73 7,55 2,56 2,59 14,43 2,73 4,02 5,18 3,15 0,87 0,37 16,32 30,75

1977 1,72 7,31 2,15 3,19 14,37 3,50 4,68 6,16 3,15 0,82 0,29 18,60 32,97

1978 1,67 6,90 2,32 3,45 14,34 4,02 5,12 6,51 2,89 0,83 0,19 19,56 33,90

1979 1,70 6,79 1,89 2,74 13,12 4,16 5,31 6,70 2,55 0,86 0,13 19,71 32,83

1980 1,47 5,74 1,39 1,31 9,91 3,24 4,99 6,18 2,99 0,76 0,08 18,24 28,15

Depósitos
Previdência 

social
ORTN

Títulos 

estaduais e 

municipais

Letras 

imobiliárias
TOTAL

Dez 

instrumentos

Papel-

moeda

Depósitos 

à vista

Letras de 

câmbio
LTN

Indexado

Ano

Fonte: Banco Central do Brasil, compilado por Goldsmith (1986, p. 409)

TOTAL

Não-indexado

 

 

 

Além dos recursos livres baseados em letras cambiais e depósitos a prazo, os BIs 

também tiveram acesso a recursos públicos e estrangeiros. Em 21 de setembro de 1967, 
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o Banco Central regulamentou através da resolução nº 63 o acesso dos BIs ao crédito 

externo para repasse às empresas no país, tal como já estava previsto na resolução nº 18. 

Já em 1968, a participação dos recursos oriundos de empréstimos externos já somaram 

quase 9% do passivo dos BIs. Esta parcela continuou crescendo nos anos seguintes até 

atingir o pico em 1972, quando atingiu mais de 22%. O financiamento externo via 

resolução 63 entra numa trajetória declinante a partir de 1973, ano da primeira crise do 

petróleo, mas volta a crescer em 1977 e retorna ao patamar de aproximadamente 17% em 

1979, ano da segunda crise do petróleo. 

Dentre os recursos provenientes de instituições públicas nacionais, destacam-se 

os da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME). A participação do 

FINAME, que era de 6% em 1966, declinou nos anos seguintes, mas voltou a crescer a 

partir de 1975, acompanhando uma tendência de crescimento das contribuições de outras 

instituições públicas, como o Banco Nacional de Habitação e o próprio Banco Central. 

Esses dados demonstram o crescimento da importância de instituições públicas como 

fontes de recursos utilizados em operações realizadas pelos BIs durante o período do II 

PND. Em contraste com este aumento da influência de instituições públicas, verifica-se 

um declínio relativo da participação dos recursos próprios. De 1973 a 1979, a parcela do 

passivo referente à soma de capital, reservas e lucros dos BIs caiu de 13,9 para 10,1%, 

aproximando-se do limite mínimo de 10%. Parcialmente sob influência destes dois 

fenômenos, a taxa de crescimento anual do volume financeiro à disposição dos BIs 

desacelerou fortemente no período, tornando-se até mesmo negativa em 1976 e 1979. 

Esta desaceleração coincidiu com uma queda e posterior estabilização do número 

de BIs em funcionamento. Os dados da tabela 3 mostram que em 1974, havia 44 BIs 

operando, número que diminuiu para 38 em 1976. Essa redução contrasta com o grande 

ciclo de crescimento da quantidade de patentes distribuídas nos anos anteriores. De 1966 

a 1974, o número de BIs foi multiplicado por sete.  De acordo com Macarini (2007), este 

crescimento foi bastante influenciado pela inflexão da política econômica ligada à troca 

da equipe econômica de Castelo Branco para a de Costa e Silva. Segundo o autor, o novo 

ministro Delfim Netto rejeitou a concepção liberal das reformas realizadas pelos seus 

antecessores e ensaiou um projeto de formação de conglomerados inspirado no “modelo 

japonês” com o de incentivar os BIs a crescerem e se transformarem em holdings de 

grupos financeiros e industriais. A expectativa gerada teria provocado uma corrida às 

cartas-patentes destas instituições (WANDERLEY; PIMENTEL, 1970, p. 5 e 14-15, apud 

MACARINI, 2007).  
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Tabela 3 - Número de BIs e nível de concentração de depósitos 

1966 1970 1974 1976 1978 1980

6 30 44 38 39 38

Cinco maiores BIs ( A ) 1,4 6,6 16,8 - 140,1

Todos os BIs ( B ) 2,8 22,2 51,8 135,3 411,9

50,0% 29,7% 32,4% - 34,0%

Fonte: Boletins da ANBID e Boletins do Banco Central, compilado por BRITO e PAIVA (1987)

Depósitos a prazo 

(bilhões de cruzeiros, 

valores correntes)

Quantidade de BIs em funcionamento

(A/B)

Final do período

 

 

 

A Tabela 4 apresenta dados sobre o tamanho dos passivos/ativas que cada um dos 

BIs alcançou nos anos 1974 e 1980 (são disponibilizadas também como apêndice mais 

duas tabelas que detalham as contas de operações passivas e ativas de cada um dos BIsem 

operação no ano de 1980). Desconhecendo a escala mínima de eficiência para instituições 

financeiras com o perfil dos BIs, é difícil afirmar se aqueles que foram criados no Brasil 

atingiram um tamanho ideal. Contudo, supondo como verdadeira a hipótese levantada por 

Tavares e Campos (1974) de que instituições financeiras especializadas e de pequeno 

porte são aquelas com menor capacidade de pulverizar riscos, é possível afirmar que a 

grande quantidade de BIs funcionando no Brasil não tenha favorecido a tomada de risco. 

As possíveis limitações de escala e o fato de os BIs terem captado majoritariamente 

recursos de curto prazo mostram a lacuna entre as condições de financiamento dessas 

instituições e a missão de promover o crédito de longo prazo e o desenvolvimento do 

mercado acionário que lhes foram atribuídas.  

De acordo com Studart (1995), a possibilidade de captar recursos através de letras 

de câmbio e depósitos com prazos de seis meses marcou a entrada dos BIs num campo 

inicialmente separado às outras instituições, como os bancos comerciais e as financeiras. 

A contrapartida disto seria a participação dos BIs em segmentos do sistema financeiro 

que, em tese, não deveriam ser um dos alvos principais dessas instituições, tal como os 

mercados de crédito para financiamento de capital de giro. De acordo com Studart (1995), 

o resultado da competição entre as companhias financeiras e os bancos



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O papel dos bancos de investimento na economia brasileira entre 1966 e 1979 

 

 

12 

Tabela 4 - Tamanho do passivo/ativo dos BIs em operação em 1974 e 1980 

Banco de investimento Valores % do total Banco de investimento Valores % do total

BIB 4253,11 10,05% Bradesco 54872,4 9,25%

Bradesco 2977,29 7,03% Itaú 46670,6 7,87%

Real 2484,64 5,87% Unibanco 45528,4 7,68%

Safra 2159,10 5,10% Bozano Simonsen 35968,7 6,06%

Itaú Português 2050,90 4,85% Finasa 30411 5,13%

Econômico 2045,35 4,83% BCN 29232,8 4,93%

Maisonnave 1986,35 4,69% Safra 27380,3 4,62%

BCN 1829,86 4,32% Crefisul 25098,4 4,23%

Bozano 1587,35 3,75% Econômico 23574,3 3,97%

Crefisul 1559,39 3,68% Comind 22112,2 3,73%

Finasa 1505,92 3,56% Credibanco 19274,1 3,25%

Danasa 1456,93 3,44% Bamerindus 18508,8 3,12%

Bamerindus 1420,20 3,36% Brascan 17717,6 2,99%

Independência-Decred 1140,13 2,69% Banerj 17422,1 2,94%

Brascan 1076,57 2,54% Nacional 17276,8 2,91%

Credibanco 1067,27 2,52% Auxiliar 12954 2,18%

Bancopeg 935,60 2,21% Marsonnave 12055,5 2,03%

Nacional 878,30 2,08% Lar Brasileiro 11817,9 1,99%

Comind 838,09 1,98% Denasa 10908,5 1,84%

Mercantil 822,66 1,94% London Multiplic 9997,4 1,69%

Crecif 820,99 1,94% Bahia 9850,6 1,66%

Bahia 815,36 1,93% Aymoré 9763,9 1,65%

Financilar 771,79 1,82% Mercantil 9305,5 1,57%

Auxiliar 767,77 1,81% Banorte 8796,3 1,48%

Banorte 660,35 1,56% Iochpe 8328,1 1,40%

Mineiro do Oeste 548,99 1,30% Garantia 8206,8 1,38%

Lar Brasileiro 518,15 1,22% Noroeste 7541,6 1,27%

ICI 503,06 1,19% Financeiro e Industrial 7536,8 1,27%

Nacional Brasileiro 463,63 1,10% América do Sul 6181,7 1,04%

Bancial 441,72 1,04% Residência 5658,7 0,95%

Bandeirantes 405,18 0,96% Bandeirantes 5638,1 0,95%

Noro Rio 394,50 0,93% Sul Brasileiro 4532,5 0,76%

América do Sul 377,95 0,89% Boavista 4309,7 0,73%

Aymoré 342,36 0,81% Multi 3704,7 0,62%

Iochpe 284,59 0,67% Inter-Atlântico 2714,2 0,46%

Novo Mundo 92,04 0,22% Valbras 2266,5 0,38%

Residência 38,05 0,09% Real

Áurea

Halles

Intercontinental

Investbanco

Ipiranga

Multibanco

Sul Brasileiro

Fonte: Boletins da ANBID  de janeiro de 1975 e de julho de 1980, elaboração própria

Passivo/Ativo total em milhões de cruzeiros 

correntes em 30-09-1974

Passivo/Ativo total em milhões de cruzeiros 

correntes em 30-06-1980
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FALTA TÍTULO o ativo total) – Dez-1966 / Out-1979 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1 Moeda e depósitos em bancos - - - - - 4,59 2,29 1,86 2,01 1,32 1,01 1,41 0,93 0,85

2 LTN - - - - - 0,13 1,65 0,97 0,98 0,92 0,68 0,97 0,59 0,35

3 TOTAL 5,09 3,02 2,72 4,30 3,20 4,72 3,94 2,83 2,99 2,25 1,70 2,38 1,52 1,19

4 Capital fixo - - - - - 1,18 0,12 0,08 0,01 - - - - -

5 Capital de giro - - - - - 13,73 6,93 1,77 0,53 0,15 0,04 0,02 - -

6 Ao consumidor - - - - - 2,37 1,82 0,33 0,05 0,02 0,01 - - -

7 TOTAL 46,76 56,71 40,28 36,23 23,28 17,28 8,86 2,19 0,60 0,18 0,04 0,02 - -

8 FINAME 6,02 4,89 4,45 4,32 3,83 4,24 3,71 3,40 2,81 5,24 6,91 7,34 7,91 7,21

9 Resolução n. 63 - 1,14 8,72 7,58 8,21 11,35 22,10 17,91 16,52 14,97 13,11 11,62 11,40 13,41

10 Outros - - - - - - - 3,52 5,73 5,08 6,05 6,49 5,54 7,78

11 TOTAL 6,02 6,04 13,17 11,90 12,04 15,59 25,81 24,84 25,06 25,30 26,07 25,45 24,84 28,41

12 Capital fixo - - - - - 2,33 2,19 2,27 2,73 2,37 4,10 2,02 0,57 0,68

13 Capital de giro - - - - - 26,03 27,41 37,91 38,25 46,77 47,61 51,06 56,50 61,46

14 Ao consumidor - - - - - 3,72 3,90 3,56 4,04 1,68 0,42 0,57 0,55 0,31

15 TOTAL 7,87 15,82 16,41 23,46 32,79 32,08 33,49 43,73 45,02 50,81 52,14 53,64 57,62 62,45

16 60,65 78,56 69,86 71,59 68,10 64,95 68,17 70,76 70,67 76,29 78,25 79,12 82,46 90,85

17 Ações e debêntures - - - - - 6,06 3,97 3,44 2,99 1,82 1,28 1,16 0,29 0,48

18 Letras de câmbio - - - - - 5,84 2,40 3,74 2,57 2,34 1,38 0,36 0,53 0,17

19 Letras imobiliárias - - - - - 0,20 0,18 0,07 0,07 0,09 0,10 0,24 0,48 0,01

20 ORTN - - - - - 0,56 0,56 0,17 0,17 0,14 0,20 0,24 0,15 0,15

21 Outros - - - - - 1,75 1,28 1,06 2,43 1,71 2,17 1,78 0,52 0,87

22 TOTAL 8,33 7,80 11,27 11,58 12,27 14,40 8,39 8,48 8,22 6,10 5,13 3,78 1,97 1,67

23 25,93 10,61 16,15 12,53 16,42 14,58 18,27 16,20 16,75 13,76 13,45 13,04 10,67 2,35

24 - - - - - 1,35 1,23 1,73 1,36 1,61 1,47 1,69 3,37 3,93

222 795 1.535 2.580 3.664 5.543 9.017 11.881 12.218 13.462 13.291 14.376 14.436 14.178

Títulos e 

valores 

mobiliários

Outras contas

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS

Final do período

Encaixes

Empréstimos 

por aceite 

cambial

Fonte: Boletins anuais do Banco Central do Brasil (1970-1979), elaboração própria

TOTAL GERAL (milhões de cruzeiros de jan. 1967)

Outros 

empréstimos

Imobilizado

Empréstimos 

por repasses
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de investimento por espaço neste mercado seria favorável aos BIs, dada a vantagem que 

estes tinham por ter acesso aos recursos ligados à resolução nº 63. Como determinado 

pelo BC, os BIs estavam autorizados a alocarem crédito externo para o financiamento de 

capital de giro das empresas. Assim, a tendência era de que as companhias financeiras 

passassem a se dedicar à oferta de crédito aos consumidores e os BIs de evitar financiar 

ativos de longo prazo.  

Novamente com base em dados contábeis agregados divulgados pelo Banco 

Central, é possível verificar quais foram as operações mais ou menos realizadas pelos 

BIs. No que diz respeito ao crédito ofertado, infelizmente, os dados sobre empréstimos 

feitos pelos BIs não estão agrupados por faixas de maturidade. No entanto, a partir de 

1970 as informações passaram a ser mais desagregadas, apontando especificamente os 

valores dos empréstimos para financiamento de capital fixo, capital de giro e de consumo. 

Supondo como verdadeira a hipótese de que a concessão de crédito para capital de giro e 

para consumo envolve operações majoritariamente de curto e, no máximo, de médio 

prazo, e excluindo os empréstimos feitos mediante repasse de recursos, os dados 

apresentados na tabela 5 demonstram que os BIs não cumpriram com o papel que lhes foi 

atribuída tanto na Lei de Mercado de Capitais como na Resolução nº 18 de 1966. 

Tendo em vista o papel projetado para os BIs como instituições capazes de 

alavancar o financiamento do investimento, é estranho perceber que o crédito para 

formação de capital fixo não chegou a 10% dos empréstimos baseados em recursos livres. 

E se for considerado que as operações ativas dos BIs de 1971 não são distintas daquelas 

realizadas nos anos anteriores, pode-se afirmar que o volume de recursos mobilizados por 

estas instituições para financiamento do investimento não superou montante direcionado 

por elas para o consumo pelo menos até 1974. E esta mudança se deve basicamente ao 

fato de os empréstimos para consumo terem sido substituídos por empréstimos para 

capital de giro. O crédito concedido para este propósito foi preponderante nas operações 

dos BIs e não parou de crescera partir de 1974. Em contrapartida, o crédito para formação 

de capital fixo caiu até o mínimo de 0,57% dos ativos dos BIs em 1978. 

Com relação ao papel dinamizador que os BIs deveriam ter sobre o 

desenvolvimento do mercado acionário, nota-se que a participação dos títulos mobiliários 

nos ativos dos BIs foi relativamente pequena. O pico se deu no ano de 1971, véspera de 

crise no mercado acionário brasileiro. A partir deste ano, esta participação foi reduzida 

ainda mais, seguindo a mesma tendência verificada para a participação do financiamento 

de capital fixo. Em conjunto, esses dados indicam que o papel dos BIs na promoção do 
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investimento na economia brasileira foi pequeno e passou a ser irrisório sobretudo na 

segunda parte da década de 1970.  

 

 

Interpretações 

 

O montante de empréstimos realizados pelos BIs cresceu bastante desde 1966até 

meados da década de 1970. Este crescimento superou o do próprio sistema financeiro, 

fazendo com que a participação dos BIs no total de recursos movimentados aumentasse, 

tal como é demonstrado pelos dados da Tabela 6. Apesar deste crescimento, a análise da 

composição dos ativos dos BIs feita na última seção demonstra que esta expansão ter sido 

concentrada em operações de curto prazo. Ao mesmo tempo, os BIs continuaram 

dependendo de crédito externo e também de recursos públicos para realizar grande parte 

de suas transações. Isso demonstra que a “missão” atribuída a estas instituições 

financeiras não foi cumprida satisfatoriamente. 

 

 

Tabela 6 - Parcela do total dos empréstimos ao setor privado 

1967 1968 1970 1971 1977 1978 1979

Banco comercial 49,6 43,6 35,1 33,3 27,2 28,6 25,4

Banco do Brasil 25,3 22,7 19,3 18,4 23 21,2 18,1

BNDE (bruto) 2,9 4 4,5 4,2 10,7 11,6 10,5

Financeiras 9,9 12 10,1 12,9 7,2 7,5 6,9

Bancos de investimento 4,6 5,4 8,5 9,3 10,3 10,3 9,2

BNH (bruto) 2,7 6,3 7,1 7,3 12,1 12,8 10,7

Outros 5 6 15,4 14,6 9,5 8 19,2

TOTAL (milhões de cruzeiros de jan. 1967) 13.579 - 28.199 36.378 110.540 115.513 150.515

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL, compilado por Montoro Filho (1980, p. 100-101)
 

 

 

Diagnosticar as causas do fracasso da tentativa de se fomentar a oferta de crédito 

privado de longo prazo implica definir as condições necessárias para o seu 

desenvolvimento que foram ausentes de 1966 até 1979. Tal como já foi introduzido 

anteriormente, escassez de poupança e as dificuldades para associadas à captação de 

recursos é a base de um dos possíveis diagnósticos. Na perspectiva de autores como 
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Tavares e Campos (1974) e Behrens (1978), por exemplo, a resistência dos investidores 

em aplicar seus recursos em ativos financeiros de longo prazo e a consequente redução 

dos prazos de captação inviabilizou a tarefa atribuída aos BIs. Este argumento se baseia 

essencialmente em variáveis de oferta de crédito de longo prazo e relaciona-se àquela 

desenvolvida por alguns dos economistas que idealizaram as reformas financeiras de 

1964/65.  

Dentre os fatores que afetariam a oferta de crédito de longo prazo e a emissão de 

ações, Roberto Campos e Henrique Simonsen (1974) defendem que os incentivos ao 

crédito para consumo dados por governos militares posteriores ao de Castello Branco e o 

descuido com a inflação inibiram a formação de poupança e, assim, explicam a frustração 

com as reformas financeiras de 1964/65. Por outro lado, os autores também mencionam 

fatores ligados à demanda por crédito de longo prazo. O “estatismo econômico”, expresso 

na continuidade da atuação estatal nas atividades financeiras através, por exemplo, da 

concessão de empréstimos subsidiados, seria uma das causas de uma baixa demanda 

relativa por crédito de longo prazo de origem privada e um desincentivo à abertura de 

capital por parte das empresas. Ao aumentar artificialmente as margens de lucro das 

empresas nacionais, os incentivos fiscais e a proteção comercial seriam outras explicações 

para esta baixa demanda (CAMPOS; SIMONSEN, 1974). 

Há, até certo limite, uma convergência entre esta última parte da análise de 

Campos e Simonsen (1974) e a que Cruz (1994) desenvolve. Este último autor também 

considera os efeitos da intervenção estatal expressa pelo que o autor chamou de “benesses 

cambiais, fiscais, tarifárias e creditícias”. Estes fatores seriam um dos pontos de apoio da 

estrutura oligopolística da indústria brasileira, servindo de base para a formação de uma 

reserva de mercado e, consequentemente, para a manutenção do mark-up em um nível 

superior ao normal nos países desenvolvidos (CRUZ, 1994).  

No entanto, Cruz (1994) vai além e aponta também a política salarial que vigorou 

desde a gestão de Campos e Bulhões até o fim da década de 1970 como outro 

determinante das altas taxas de mark-up. Regras para a elevação dos rendimentos dos 

trabalhadores foram criadas e resultaram em uma distribuição desigual dos ganhos da 

produtividade entre capital e trabalho. Apesar da intenção manifesta no texto PAEG, 

Colistete (2007) demonstra que tanto antes como depois do plano os salários não 

acompanharam o ritmo da produtividade. Neste cenário, o processo inflacionário só 

intensificou essa desigualdade, servindo como mecanismo de redistribuição dos recursos 

a favor das empresas (CRUZ, 1994). 
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De maneira geral, foram eliminados os obstáculos à acumulação interna nas 

empresas, o que fez com que elas prescindissem de crédito de longo prazo. Como 

sintetizado por Cruz (1994, p. 77): “esse elevado poder de mobilização de fundos, por 

parte do grande capital industrial, esteve na raiz da fracassada tentativa de articulação das 

órbitas produtiva e financeira ensaiada pelo governo militar quando das reformas de 

1965/67”. O estudo feito por Filardo (1980) contribui para a tese de Cruz (1994) ao 

mostrar que o volume de recursos próprios da maioria das empresas industriais superava 

aquele necessário para as suas inversões brutas. O próprio volume de recursos necessários 

para os investimentos das empresas privadas era menor devido ao fato de 

empreendimentos com maior relação capital produto e longos período de maturação 

terem ficado sob responsabilidade de empresas estatais, as quais exigiram mais poupança 

externa do que interna. 

Contrastando análises mais estruturais do fenômeno em questão, José Benedito de 

Paula (2007) contribui para o debate com a discussão de um ponto introduzido mas não 

aprofundado por Tavares e Campos (1974). Em sua argumentação, Paula enfatiza 

questões conjunturais ligadas ao estágio do ciclo macroeconômico no momento das 

reformas financeiras que deram origem aos BIs. Por estar em meio a uma crise, a 

economia e também a política econômica expressa pelo PAEG prescindiam dos BIs. 

Dessa forma, em função da capacidade ociosa na economia brasileira naquele período, as 

autoridades privilegiaram o financiamento do capital de giro. Em um contexto como este, 

não havia condições para que agentes privados demandassem ou ofertassem de fundos de 

longo prazo. Neste sentido, apesar de correta, a decisão de estimular a criação de BIs em 

1965/66 teria sido demasiadamente adiantada no tempo (PAULA, 2007). 

Considerando que a iniciativa de criação de BIs deveria partir dos próprios agentes 

do sistema financeiro, Paula (2007) afirma que a reforma financeira foi feita a despeito 

da falta de amadurecimento dos mercados de capital. A partir desta ideia do autor, é 

possível deduzir que a falta de respostas dos agentes de acordo com o que era esperado 

pela equipe do governo impulsionou medidas reativas que, por um lado, aumentaram a 

instabilidade institucional e, por outro, deram liberdade excessiva aos BIs para realizarem 

um amplo leque de operações, o que naturalmente descaracterizou a missão que lhes foi 

atribuída e os impulsionou a entrar em um segmento de mercado em que as financeiras 

também operavam. Ao mesmo tempo, a maior exposição ao crédito externo pode ter dado 

ainda menos espaço para que os BIs se desenvolvessem. 
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Diante de todas essas circunstâncias, houve dificuldade para induzir os BIs a 

correrem mais risco. Todos os fatores discutidos anteriormente parecem ter tido 

influência sobre o fato de estes bancos não terem financiado de maneira significativa a 

formação de capital na economia brasileira. Da mesma forma, parece difícil apontar a 

preponderância de algum deles. Uma análise crítica de todas as causas do baixo 

desempenho dos BIs discutidas acima leva à conclusão que os problemas não estão 

concentrados em apenas uma variável e tampouco podem ser associados somente às 

gestões posteriores a Campos e Bulhões.  

Com relação ao argumento que enfatiza as dificuldades ligadas à composição do 

passivo, a premissa implícita é de que os BIs só deveriam financiar empréstimos de longo 

prazo caso conseguissem captar recursos com prazo semelhante deve ser discutida e 

aprofundada. De acordo com Passos (1973), os BIs americanos, que juntamente com os 

europeus formaram a base de inspiração para a criação dos BIs brasileiros, eram 

instituições capazes de realizar operações de “transformação”. A essência dessas 

operações era formada exatamente pela captação de recursos de curto prazo para 

conversão e aplicação em ativos de longo prazo. 

De acordo com Macarini (2007), havia uma aversão enraizada ao risco associado 

às transações de longo prazo. O autor questiona a tese de que a inflação causou incerteza 

e foi o maior obstáculo às operações de longo prazo ponderando que, apesar dela, os 

empresários industriais não desistiram de investir (MACARINI, 2007). Especificamente 

com relação ao mercado acionário, Studart (1995) enfatiza o fato de a única mudança 

relevante ter sido de natureza tributária. Além da renúncia fiscal, nenhuma mudança 

considerável foi feita no mercado de ações em si. As reformas financeiras não buscaram, 

por exemplo, proteger o sistema contra a especulação e garantir sua estabilidade 

(STUDART, 1995). 

Do ponto de vista dos proprietários de BIs, os riscos associados ao desalinhamento 

entre ativo e passivo poderiam ser compensados, por exemplo, por uma demanda 

relativamente grande e/ou por uma competição menor. A revisão da literatura feita nos 

últimos parágrafos indica que nem a demanda era considerável e a competição com 

instituições financeiras públicas e sobretudo com o capital externo era grande. Neste 

contexto, os incentivos à oferta privada de ativos financeiros de longo prazo eram 

pequenos, e qualquer estratégia de desenvolvimento que se baseasse exclusivamente nela 

poderia fracassar. Por outro lado, na perspectiva do governo, a oferta de crédito de longo 
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prazo feita por instituições públicas e por bancos estrangeiros era mais garantida, não 

implicando maiores riscos ao crescimento econômico no curto prazo.  

 

 

Considerações Finais 

 

O sistema financeiro brasileiro regulado pela Lei da Usura e influenciado por uma 

inflação crescente não acompanhou o desenvolvimento produtivo alcançado pela 

economia brasileira até início dos anos 1960. A busca por mudança e crescimento do 

sistema, particularmente dos mercados de crédito de longo prazo e de ações, motivou a 

realização de reformas, dentre as quais, uma das mais importantes resultou na criação dos 

BIs. A missão destas instituições era superar hábitos enraizados no sistema financeiro 

privado, expandindo a oferta de financiamento de médio e longo prazo e estimulando o 

crescimento do mercado acionário. Os BIs se multiplicaram e aumentaram o crédito 

ofertado, mas entre o desempenho projetado e o real, houve uma grande diferença.  

Os dados agregados da composição do passivo e do ativo dos BIs demonstram 

que estas instituições dependeram de crédito externo e utilizaram (sobretudo a partir de 

1974) recursos públicos para realizar suas operações. Analisando a evolução dos 

principais instrumentos financeiros na economia, foi possível verificar a dificuldade 

encontrada pelos BIs para captar recursos através de depósito de longo prazo enquanto 

outras instituições financeiras e o próprio governo vendiam títulos indexados e com maior 

liquidez. Em compensação, praticamente desde o início de suas trajetórias, os BIs foram 

beneficiados por resoluções do BC que deram autorização para captarem recursos com 

prazos ainda mais curtos. Assim, ajustando suas estruturas de ativos aos seus passivos, os 

BIs passaram a conceder majoritariamente crédito de curto prazo. Em vez de contribuir 

para formação de capital na economia, o uso dos recursos livres captados pelos BIs foi 

concentrado no financiamento de capital de giro.  

Contudo, a gestão financeira dos BIs não pode ser tratada de forma isolada do seu 

contexto. A revisão da literatura que interpreta as finanças de longo prazo no Brasil 

durante o período estudado aponta para outros fatores externos aos BIs que também 

influenciaram a dinâmica destas instituições. Um dos principais pontos levantados diz 

respeito a baixa demanda por crédito de longo prazo que existia quando os BIs foram 

criados. Primeiramente em função de conjuntura macroeconômica e da capacidade ociosa 

presente na economia, operações de longo prazo não tiveram a mesma procura que 
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aquelas focadas no curto prazo. Posteriormente, pelo fato não terem sido expostas a tanta 

concorrência externa como foi o setor financeiro e também graças a uma distribuição 

funcional da renda a favor do capital, as empresas industriais desfrutaram de mark-ups 

elevados e conseguiram acumular recursos mais do que suficientes para financiar seus 

empreendimentos. Por sua vez, esses empreendimentos não apresentavam uma relação 

capital produto tão elevada como a dos investimentos feitos por empresas estatais, as 

quais, impedidas em certo momento de acessar os recursos dos BIs, se valiam de 

financiamento público e externo.  

Considerando a persistência do problema da escassez de crédito de longo prazo 

na economia brasileira, e tendo em vista a experiência dos BIs brasileiros entre 1966 e 

1979, é pertinente questionar qual seria a melhor forma de promover a oferta privada de 

crédito de longo prazo de maneira adequada e sustentável? Obviamente, este artigo não 

teve como objetivo responder esta pergunta e muito menos esgotar este tema, mas com 

base na análise feita aqui, é possível apontar as maiores restrições e sugerir políticas que 

visem reduzi-las. Primeiramente com relação às fontes de recursos, o ideal é que os 

estímulos dados pelo governo não sejam dedicados somente para a formação de 

poupança, mas tratem de elevar os custos de oportunidades das aplicações de curto prazo 

sem que isso prejudique a demanda por ativos de longo prazo. Uma forma de fazê-lo, por 

exemplo, seria através da taxação de títulos com prazos menores ou mesmo proibição da 

indexação de papéis com curtos prazos de vencimento. Essas medidas poderiam ser 

acompanhadas de outras visassem aumentar a liquidez de depósitos a prazo, talvez por 

meio de instituição de um mercado em que os certificados desses depósitos pudessem ser 

transacionados.  

Com uma estrutura de passivo de mais largo prazo e uma delimitação mais clara 

e rígida do escopo de ação, instituições com o perfil que foi projetado para os BIs  

poderiam ajudar a diminuir o viés em favor das operações de curto prazo que existe na 

economia brasileira. Estímulos ao crédito de curto prazo, além de pontuais, deveriam ser 

pensados de forma a não impactar negativamente o mercado de títulos de longo prazo. 

Não menos importante é o conjunto de instituições necessárias para garantir o 

crescimento da demanda por crédito privado de longo prazo. Neste sentido, é essencial a 

formulação de arranjos capazes de promovera estabilidade de preços e a manutenção de 

uma baixa taxa de juros, uma maior distribuição funcional da renda e um maior nível de 

competição nos mercados de bens e serviços. 
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Apêndice 

Saldo de recursos dos bancos de investimento em 30 jul. 1980 (em milhões de cruzeiros correntes)

 

Fonte: Boletim da ANBID de agosto de 1980. 
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Saldo de aplicações dos bancos de investimento em 30 jul. 1980 (em milhões de cruzeiros correntes) 
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Fonte: Boletim da ANBID de agosto de 1980. 
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